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Vážení občané, 

léto uteklo jako voda. Brzy se budeme připravovat na zimu a s tím spojenou zimní 

údržbu. Sněhu v posledních letech příliš nebývá. O to více nás trápí často 

namrzající komunikace. Proto bude zimní údržba rozšířena o sypač, který bude dle 

potřeby aplikovat různý materiál, vč. posypové soli.

Dokončené akce v uplynulém období :

- komunikace kolem mateřské školy                  :   859.000,- Kč

- parkoviště u mateřské školy                        :     56.000,- Kč

- chodník u mateřské školy                           :     36.200,- Kč

- MŠ opravy ( nový koberec, šatna,výmalba,…)      :     21.500,- Kč

- oprava schodů do hospůdky                         :      4.100,- Kč

- oprava rideru (sekačka trávy)                      :     17.900,- Kč

- nové plotové nůžky Stiga                            :      3.900,- Kč

Z důvodu snadnějšího najíždění kamionů na Včelpo došlo k rozšíření komunikace u 

sjezdu z hlavní silnice. Toto rozšíření plně hradila firma Včelpo Obora.

Velké poděkování patří těm členům SDH, kteří se 

zúčastnili výstavby chodníku u mateřské školy. Tím, že 

akce byla provedena svépomocí, se obci ušetřily nemalé 

finanční prostředky v řádech desetitisíců.

Dále chci poděkovat soutěžním hasičům za provedené 

opravy dřevěných prvků v mateřské škole.

Velkého úspěchu dosáhlo smíšené družstvo holek a kluků na turnaji Svazku Svitava 

ve volejbale ve Skalici nad Svitavou. Moc všech hráčům gratuluji k nádhernému 

třetímu místu.

Předem gratuluji  sportovním hasičům. Před poslední soutěží mají  jisté místo na 

bedně. Kluci dosáhli obrovského úspěchu.

Závěrem všem přeji pevné zdraví a hodně pohody v nadcházejícím období.

                                                                          Josef Alexa
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Slovo redakce

Naši milí čtenáři, po neskutečně tropickém období se přihlásil ke svému panování 

podzim - babí léto - a my jsme plni zážitků z dovolené, prázdnin a odpočinku. 

Přesto se udály akce, o kterých bychom se s vámi rádi podělili, a proto přejeme 

všem příjemné počtení.

Pouťový víkend

Teplé slunečné dny na začátku 

června vystřídalo proměnlivé počasí. 

Vítr, déšť, bouřky a ochlazení. 

Nejinak vypadal pátek 19. června, 

na který zastupitelé obce domluvili 

pro děti vystoupení klauna Bubblína. 

Úžasné 50-ti minutové show od 

17.00 hodin, původně plánované na 

místním hřišti, proběhlo vzhledem k 

nevlídnému odpoledni na sále 

kulturního domu. Pro více než 50 dětí 

i dalších návštěvníků vytvářel 

neuvěřitelné bubliny pan Roller na 

pódiu i mezi obecenstvem. Bublina v bublině, bublina měnící se v dým, děti uzavřené 

v bublině....nádhera!

Kromě pěkné  podívané dostaly děti ještě poukazy na pouťové atrakce, jež 

přijíždějí do naší vesnice již několik let.

V sobotu 20. června na návsi U 

kapličky Jana Nepomuckého 

proběhla v 10.00 hodin Mše 

svatá s panem farářem Davidem 

Ambrožem, který závěrem 

posvětil nově zrenovovanou 

sochu a popřál pevné zdraví, 

lásku a svornost pro všechny 

obyvatele Obory. Doprovázel 

jej pěvecký sbor z Rájce - 

Jestřebí, čestnou stráž drželi 

zástupci SDH Obora. Na své si 

přišel i vydatný déšť, který 

zúčastněné pokropil v druhé 

části bohoslužby.
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Volejbalový turnaj mikroregionu DSO Svitava

Při jednom z jarních zasedání tohoto svazku se představitelé dohodli na uspořádání 

volejbalového turnaje místo soutěže v malé kopané. Zvolil se termín sobota 11. 

července a prvního pořadatelského postu se na výbornou zhostila Skalice nad 

Svitavou. 

Stejně jako i následující dny sálalo slunce již od ranních hodin. Na hřišti se  k 

prezentaci v 9.00 hodin sešlo 8 

týmů, složených z mužů i žen 

daných obcí. Nezúčastnila se 

Doubravice nad Svitavou a 

Kuničky.

Po odehrání základních skupin se 

nejvíce dařilo Újezdu u Boskovic, 

který ve finále porazil Skalici nad 

Svitavou. Třetí místo obsadila 

Obora, čtvrté Jabloňany. Sestavu 

turnaje doplnily Chrudichromy, 

Lhota Rapotina, Svitávka a 

n ě k t e ř í  p ř e d s t a v i t e l é 

mikroregionu. 

Děkujeme oborskému družstvu za úspěch, jenž v tomto turnaji dosáhlo, především 

pak Kamilovi Krátkému, který se zasloužil o složení tohoto týmu.

V odpoledních hodinách od 13.00 hodin 

započal na hřišti turnaj v malé kopané se 

4 týmy, které se umístily v pořadí 

Bořitov, Jestřebí, Obora a Jabloňany. 

Hrálo se v přátelském duchu, chvíli 

slunečném a chvíli deštivém ovzduší. 

Ocenění obdržel nejstarší hráč, nejlepší 

brankář a střelec (všichni z Bořitova) a 

nejlepší hráč z Jestřebí. 

Po ukončení následovalo posezení na 

výletišti za doprovodu kapely TRIO 

KENT. O výborné občerstvení se zasloužila paní hostinská Margita Skoumalová se 

svými pomocníky. V neděli pokračovala beseda u kiosku, opět v podmračeném, 

chladném odpoledni, kdy se chvílemi sluníčko prodíralo tmavými mraky. Teprve k 

večeru se vyjasnilo a my si mohli náležitě užít pouťových atrakcí a zkusit své umění 

ve střelnici. To už tak na tu oborskou pouť bývá, že počasí je nestálé.
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Nejsenzačnější úspěch !!!

Mladým hasičům se splnil jejich 

sen. Ve Velké ceně v požárním 

útoku Blanenska se vyšplhali na 

nejvyšší příčku z 50 družstev. 

Tréninky a příprava v posilovně 

přinesly své ovoce. Zatím soutěž 

nekončí, ale dosavadní výsledky 

mluví za vše. Pohádkovými dny 

se staly především neděle 12. 7 

ve Žďáru a 19. 7. v Paměticích, 

kdy naši borci zvítězili. Pak sice 

klesli na druhé místo, přesto 

zůstali nejlepším týmem okresu Blansko.

Václavovy vinné sklepy

Stejně jako v předchozích dvou letech uspořádala Tělovýchovná 

jednota Obora, z.s, nejenom pro své členy zájezd do sklípku v 

Přibicích u Brna. Zvolil se termín sobota 29.srpna proto, že už 

kromě degustace jakostních vín, na nás čekal oblíbený burčák a 

také se konaly Babské hody, kterých jsme se účastnili i loni. 

Z Obory odjíždělo 26 výletníků v 15.00 hodin od autobusové 

zastávky a po příjemně stráveném odpoledni i večeru se celá 

parta navrátila druhý den v ranních hodinách domů.
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Zprávy z knihovny

Což takhle dát si … s podzimním obdobím knížku/ky … pozvánky na akce Obecní 

knihovny Obora:

Nač se můžete těšit v Oborské knihovně v barevném i melancholickém podzimu i 

předvánočním období?

29. 9. 2015 až 31. 1. 2016 výstava autorských fotografií a veršů Petry Badinové z 

Ivančic – CHAOS CITOVÝ

13. 10. O stínech za zrcadlem, beseda se spisovatelkou Markétou Bednářovou. 

Beseda v rámci Týdne knihoven s ženou, která napsala knihu o svém životě s nemocí 

zvanou schizofrenie. Zajímavé setkání se zajímavou osobností (od 16.30 hodin v 

knihovně nebo přísálí kulturního domu v Oboře).

14. 10. Podzimní vycházka za řekou Svitavou, poděkování a zamčení řeky před 

zimou, návštěva knihovny ve Lhotě Rapotině.Akce pro děti z oborské mateřské 

školy, ale i pro veřejnost (odcházíme v 9 hodin od budovy MŠ Obora).

27. 10. Literární čajovna pro všední dny (od 17.30 hodin v knihovně v Oboře)

10. 11. EVA SÁDECKÁ – písmena, noty, melodie i něžné pohlazení poezií – v rámci 

festivalu Den poezie 2015 u příležitosti narození K. H. Máchy (16.30 hodin, přísálí 

kulturního domu v Oboře).

1. 12. Vánoční tvořivá dílnička s dětmi 

a rodiči v Mateřské škole v Oboře, od 

14.30 hodin.

5. 12. Vánoční tvořivá dílna pro všechny 

kreativní lidi nejen z Obory (vánoční 

květinové aranžmá a překvapení dalších 

tvoření od 13 hodin, přísálí kulturního 

domu v Oboře).

8. 12. Večer se světýlky u Jany. 3. ročník již tradičního setkání u mne doma s 

vymýšlením a tvořením vánočních a novoročních přání, od 17.30 hodin.

15. 12. poslední výpůjční den roku 2015 před vánočními svátky. V novém roce 2016 

bude knihovna opět otevřena v úterý 5. ledna. 
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Všechny akce jsou/budou také avizovány na 

plakátech ve vývěsce u obecního úřadu, na 

w e b o v é  s t r á n c e  k n i h o v n y 

http://obora.knihovna.cz/aktuality/

Přeji Vám všem vlídné podzimní dny, klid a 

pokoru adventních dní, lásku a pohodu v 

rodinném kruhu vánočních svátků.

Milé čtenářky, milí čtenáři, milí návštěvníci 

akcí knihovny - těším se na setkání s Vámi.                                                                 

                                 Jana Trubáková

Co nového ve školce

Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky.

Školička je kytička, slyšet je v ní písnička.

Zpívá dětem pro radost, pro všechny má hraček dost.

Školní rok 2015/2016 jsme zahájili v úterý 1. 

září 2015. Jako skoro celé prázdniny, tak i  

tento den nás provázelo sluníčko. Z důvodu 

většího nárůstu  dětí se kapacita rozšířila o 3, a 

proto v tomto školním roce naší mateřskou školu 

bude navštěvovat 27 dětí. 15 dětí z Jabloňan  a 

12 dětí z Obory, z toho 18 chlapců a 9 děvčat. Po 

slzičkách, které k začátku školního roku patří 

jsme začali poznávat naše nové kamarády. 

Seznámili jsme je s naší školkou a těšíme se na vše, co pěkného nás společně čeká.   

Ráda bych ještě připomněla červnové rozloučení s předškoláky, kteří v této době 

usedli do školních lavic. Slavnostní akt se konal v pátek 26. 6. v prostorách 

zahrady. Děti, nejenom navštěvující školku, plnily úkoly, a pak si vylosováním z 

bohaté tomboly odnesly krásné ceny. Také opékání špekáčků bylo moc príma. A co 

teprve nádherný dort, který věnovala jedna z maminek! Odpoledne bylo završením 

krásných vzpomínek na roky strávené mezi kamarády pro 8 předškoláků, z Obory 

odcházela Nikolka Španělová a Mareček Fiala.

Ať se vám, děti, daří a na nás rádi vzpomínáte.
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Oborská buchta 2015

Sobota 5. září, slunečné počasí s 

mírným vánkem a nejúspěšnější akce 

loňského roku. Již třetím ročníkem 

odstartovalo sportovní odpoledne 

pro děti ve 14.30 hodin na místním 

hřišti populární Oborskou buchtu, 

pořádanou partou dobrovolníků z 

Obory. Za doprovodu reprodukované 

hudby a komentáře Marie Venclů, 

45 dětí skotačilo a také trochu 

předvádělo své vědomosti v deseti 

úkolech. Po jejich splnění obdržely 

sladkou odměnu. 

Návštěvníci už ale netrpělivě očekávali 

start 17cti závodníků v mini závodech  

na motocyklech Pionýr Jawa 50. 

Moderován í  se uja l  jed inečný 

konferenciér Jiří Bednář. Po odmávnutí 

praporkem vyjel v 16.00 hodin od 

pomníku nejdříve předskokan na 

čtyřkolce, který vyzkoušel celou trať. 

Pak se vyřítili ostatní borci. Štěstí se 

přiklonilo k přespolním, žádnému z 

domácích se nepodařilo stanout na 

stupni vítězů. Přesto šlo o pěknou podívanou pro početnou skupinu přihlížejících.

Mezitím fotbalisté FK Obora připravovali hrací pole na turnaj v malé kopané proti 

TJ K20 Šošůvka v 17.00 hodin a soupeře udolali stavem 5:1. Kluci, velká pochvala!

K tanci i poslechu hrála skvělá hudba D.J.MIK, bohaté občerstvení zajistil pan 

hostinský Novotný ze Lhoty Rapotiny. Po 18.00 hodině přinášeli soutěžící své 

výrobky,tentokrát ve sladké i slané podobě. Moderátor představil 6 porotců, a to: 

zástupkyni hlavního partnera Včelpo Obora Alenu Trubákovou, naši věrnou 

fotografku Evu Sáňkovou, zpěvačku na oborských akcích Wendy Kouřilovou, učitele 

tance Jiřího Míšenského, managera skupiny MAGNIS Michala Halačku a 

šéfredaktora časopisu my FACE Pavla Šmerdu. Ale jedno místo zůstávalo stále 

prázdné. K překvapení hlavně dětí přijíždělo v 19.30 hodin k výletišti černé 

nablýskané auto a se třemi bodyguardy vystoupil FANTOMAS, jenž usedl na místo 

předsedy poroty. Jelikož byl nečekaně odvolán, zmizel ještě před vyhlášením 

výsledků. 
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Cenu Zlatého Fanouše, udílenou člověku, který se nejvíce zasloužil o kulturní dění v 

obci, si odnesla knihovnice Mgr. Jana Trubáková. Ocenění dostalo také    7 dětí, 

které upekly velmi zajímavé zákusky. V kategorii slaná buchta zvítězila mezi 9ti 

soutěžícími Pavla Kotoučková ze 

Lhoty Rapotiny s cuketovými 

mušlemi. V hlavní části, po 

vyhodnocení porotou, z 25 sladkých 

vzorků, nejvíce chutnaly Krtkovy 

pusinky a vítězkou Oborské buchty 

2015 se stala Jana Malachová z 

Obory. Druhé místo obsadila 

Květoslava Konečná z Bořitova a třetí 

Michaela Vyšehradová z Jabloňan.

Kromě ochutnávky všech vzorků, se 

mohli diváci potěšit i dalším programem. Po velice dojemném připomenutí nedávno 

zesnulého pana Ing. Miloslava Janíčka, který po dvě léta svědomitě plnil funkci 

předsedy poroty, své krásné taneční číslo předvedla Kateřina Havlíčková s 

partnerem Davidem Bělíkem. 

Na plátně se promítlo několik 

zážitků z loňské Oborské 

buchty a oslav 650. výročí 

založení obce Obora. Svou 

ukázku v požárním útoku 

předvedlo družstvo sportovních 

hasičů. Obrovské vzrušení 

nastalo při tanci originálně 

ustrojených mužů z Voděrad, 

kteří za bouřlivého potlesku 

m u s e l i  s v é  v y s t o u p e n í  

opakovat. Nezapomenutelný 

zážitek pro mnohé znamenala 

světelná show skupiny MAGNIS z Třebíče ve 22.30 hodin, která bývá pravidelným 

hostem této společenské akce. Bujaré veselí pokračovalo do ranních hodin.

Snahou celého kolektivu, který tento scénář připravil, bylo především pobavit a 

potěšit občany. Velikou zásluhu měli na tomto dění i sponzoři, kterým moc 

děkujeme.

A že se na Oboře líbilo i FANTOMASOVI,  dokládá SMS,  která nám přišla druhý 

den: ,,Děkuji za milé pozvání. Domů jsme dojeli v pořádku. Na brzkou viděnou 

FANTOMAS!"
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Vítězný recept - Krtečkovy pusinky

Meruňková náplň:                                   Šlehačková naplň: 

1 sklenice zavařených meruněk                    500 ml smetany ke šlehání

300 ml šťávy z kompotu                           2 sáčky vanilkového cukru

50 g krupicového cukru                             50 g mléčné čokolády 

2 sáčky vanilkového pudinku                        drobečky korpusu dle uvážení

Žloutky oddělíme od bílků a z bílků s cukrem ušleháme tuhý sníh. Čokoládu 

rozpustíme, přidáme změklé máslo nakrájené na kousky a vyšleháme dohladka. Za 

stálého šlehání přidáme žloutky, přisypeme mouku prosátou kypřícím práškem, 

k a k a o  a  m l e t é  ma d l e  č i  o ř e c h y .  Na k o n e c  vm í c h áme  s n í h . 

Mufínové košíčky naplníme těstem do 2/3 a pečeme v troubě při 170°C zhruba 35 

minut. Upečené košíčky necháme vychladnout a poté 

vydlabeme do 2/3 hloubky (vydlabané drobečky 

použijeme do šlehačkové náplně). 

Šťávu z kompotu slijeme a meruňky necháme odkapat. 

Z kompotové šťávy, cukru a pudinkového prášku 

uvaříme hustou náplň, do které přidáme nakrájené 

meruňky na drobné kousky a krátce je povaříme. 

Vychladlou náplň naplníme do vydlabaného korpusu a 

u l o ž í m e  d o  c h l a d n i č k y  z t u h n o u t . 

Smetanu s vanilkovým cukrem ušleháme dotuha. 

Čokoládu nastrouháme najemno a spolu s drobečky z 

korpusu vmícháme do šlehačky, ze které vytvoříme 

k o p e č k y  n a  z t u h l o u  m e r u ň k o v o u  n á p l ň . 

Mandlové lupínky orestujeme na pánvi bez tuku. Z 

čokolády uděláme pomocí škrabky na brambory hoblinky. Dortíky ozdobíme 

čokoládovými hoblinkami,posypeme mandlemi a dozdobíme lístkem máty.                                   

P ř e j e m e  v á m  d o b r o u  c h u ť .         

6 vajec 

200 g krupicového cukru 

100 g mléčné čokolády 

100 g másla 

150 g mandlí nebo ořechů 

100 g polohrubé mouky 

1 sáček kypřícího prášku do pečiva 
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Z matriky obce

Narodili se děti Václav Vydra č. 28 a Linda Pavlová č.21.

Nejhezčím polibkem začíná pohádka a končí úsměvem malého děťátka. 

To není pohádka, to už je život sám, který tu pohádku připravil vám. 

                           Krásné láskyplné chvíle přejí zastupitelé obce.

Na věčný odpočinek odešli paní Marie Janíčková z č.20 a pan 

Ing.Miloslav Janíček  z č. 37.

Bylo-li na svět zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a 

dobroty, trochu víc světla a pravdy, měl jeho život smysl a 

zůstává navždy zapsán v našich srdcích.               

Upřímnou soustrast pozůstalým.

K trvalému pobytu se přihlásili Ivana a René Scholzovi č. 39.

Životní jubilea v červenci, srpnu a září:

50 let    Barák Václav

60 let    Kouřilová Dagmar

72 let    Baráková Dana

75 let    Petr Stanislav

79 let    Alexová Marie

          Alexa Josef

83 let   Kovářová Zdenka

84 let   Újezdská Božena

85 let   Sedláková Marie

88 let   Vitouchová Anna

95 let   Havířová Ludmila    nejstarší občanka Obory

Pranostiky

 Září, na léto jde stáří.

 Říjen když blýská, zima plíská.

 Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.

Trocha humoru

-Jak blondýnka zabíjí kapra? Utopí ho.

-Jak začíná policajt běžecký závod? Nejprve zneškodní ozbrojeného startéra.

-Jak muž dokazuje, že myslí na budoucnost? Koupí dvě basy piva 

místo jedné.

-Ze soudní síně: Otisky prstů nebylo možno sejmout, neboť 

pachatel na co sáhl, to ukradl.
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Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit, ale pěkné okamžiky se mohou 
opakovat.

Citát závěrem

Mají v sobě lásku, o kterou už nikdo nestojí. Nosí v sobě 

životní moudro, které nemají komu předat. Mají v sobě 

historii, jejíž vyprávění už nikdo neposlouchá. Přitom 

nás chránili, pečovali o nás, obětovali se nám, smáli se s 

námi, s námi i plakali.

Vraťme jim to vážností, respektem a úctou, protože 

nebýt jich, nebylo by ničeho.

Vám patří poděkování

Pozvánka

 

POHÁDKOVÉ POSTAVY OBCE OBORA ZVOU

 

VŠECHNY  DĚTI  A JEJICH  RODIČE NA  PODZIMNÍ

 

 

         

PUTOVÁNÍ  

 

         

POHÁDKOVÝM 

   

         

LESEM

 

KDY?

          

10.10.2015

 

KDE?

          

sraz

 

na dětském hřiš� na Oboře

 

V

 

KOLIK?

   

od 16.00

 

 

 

 

 

 

občerstvení pro dě� i dospělé zajištěno

 

při nepřízni počasí se akce bude konat v sále KD Obora 

 

Zveme  všechny dě� a jejich rodiče  
na každoroční podzimní

 pouštění draků.

  

 

 

 

 

 

 

 

Sraz všech účastníků bude v

 

sobotu 26.9.2015

 

v

 

14.30 na dětském hřiš� za obchodem…

 

Na všechny účastníky se těšíme

 

!!!
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